SOMI Systems, a.s., Banská Bystricé

Zmluva o dielo č. GF18086
uzavretá podl'a § 536 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(d'alej len „zmluva")
1. Zmluvné strany
Zhotovitel':

SOMI Systems a.s.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Spoločnost' zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka č.: 615/S
Ing. Miroslav Maliniak, predseda predstavenstva
Zastúpený:
36041432 / 2020093823 / SK2020093823
IČO / DIČ / IČ DPH:
(d'alej len Zhotovitel')
Objednávatel':
Zastúpený:
IČO / DIČ:

Materská škola
Plickova 16, 83106 Bratislava
Mgr. Anna Grancová, riaditel'ka škôlky
42133980 / 2022652181
(d'alej len Objednávatel')

2. Predmet zmluvy
2.1

Zhotovitel' sa na základe tejto zmluvy zaväzuje pre Objednávatel'a zaviest' ochranu osobných údajoN
v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzickýc
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, pod skráteným názvom GDPR
resp. slovenského vykonávacieho zákona č.: 18/2018 Z. z., Zákona o ochrane osobných údajov a o zmenE
a dopinení niektorých zákonov (d'alej len „GDPR").

2.2 Objednávatel' sa zaväzuje bez odkladu protokolárne prevziat' Zhotovitel'om vypracované a poskytnut(
materiály GDPR (d'alej len „dokumenty"). Objednávatel' má lehotu 14 dní, ktorá začína plynút' odo dň
protokolárneho prevzatia dokumentov týkajúcich sa predmetu zmluvy na vyjadrenie sa k nim a
vznesenie prípadných pripomienok. Márnym uplynutím tejto lehoty sa predmet zmluvy považuje
akceptovaný a riadne prevzaty Objednávatel'om. Objednávatel' je povinný za akceptovaný predmet zmluv
zaplatit' dohodnutú cenu podl'a bodu 4 tejto zmluvy. Pripomienky vznesené po lehote uvedenej v tomtc
odseku sa budú považovať za reklamáciu diela a budú riešené v zmysle Obchodného zákonníka.
2.3

Zhotovitel' sa zaväzuje vykonat' v priestoroch Objednávatel'a alebo blízkych priestoroch odborné školeniE
oprávnených osôb k ochrane osobných údajov a k informačnej bezpečnosti v jednom alebo dvoci
pracovných dňoch v rozsahu dvoch blokov po 1,5 hod. pre neobmedzený počet oprávnených osôb.

3. Miesto, spôsob a doba pinenia
3.1

Zhotovitel' sa zaväzuje predmet zmluvy odovzdat' Objednávatel'ovi do 60 pracovných dní od nadobudnuti
účinnosti tejto zmluvy. Podmienkou pre začatie pinenia diela Zhotovitel'om podl'a tejto zmluvy j(
poskytnutie potrebnej súčinnosti Objednávatel'a pri vstupnom audite.

3.2

Miestom pinenia predmetu zmluvy sú priestory Zhotovitel'a a priestory Objednávatel'a.

4. Cena pinenia a spósob platenia
4.1

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná cena za predmet pinenia podl'a bodu 2.1 je stanovená dohodoL
podl'a § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. vo výške 702,- € bez DPH, 842,40 € s DPH.

4.2

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná cena za predmet pinenia podl'a bodu 2.3 tejto zmluvy je stanovem
dohodou podl'a § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. vo výške 260,- € bez DPH, 312,- € s DPH. V prípade
že si dá Objednávatel' vyškoliť oprávnené osoby v rámci školenia vykonaného pre mestskú čast' Bratislava
Rača v jeho priestoroch, bude Objednávatel'ovi účtovaná cena za školenie pomernou časťou.

4.3

Daň z pridanej hodnoty je 20`)/0, resp. v zmysle platných sadzieb. Objednávatel' uhradí Zhotovitelbv
zmluvne stanovenú cenu podl'a bodu 4.1 a 4.2 na základe faktúry so 14 dňovou splatnost'ou vystavenej pc
riadnom odovzdaní a prevzatí diela.

5. Osobitné dojednania
5.1

Ak v priebehu pinenia predmetu zmluvy vzniknú iné požiadavky Objednávatel'a nešpecifikované v tejtc
zmluve, budú tieto požiadavky riešené dodatkom k tejto zmluve s písomným súhlasom oboch strán.
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5.2

Dokumenty, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, slúžia Objednávatel'ovi výhradne pre jeho interné potrelp
a týmto sa zaväzuje, že nebude dokumenty ani ich obsah d'alej šírit' pre potreby tretích strán.

5.3

Dokumenty sú vlastníctvom Objednávatel'a, autorské práva si vyhradzuje Zhotovitel'. Zhotovitel' podpisoň
tejto zmluvy udel'uje Objednávatel'ovi úpIný a neobmedzený súhlas na použitie dokumentov, ktoré
predmetom tejto zmluvy pre všetky interné potreby Objednávatel'a.

6. Sankcie
6.1

V prípade omeškania Objednávatera so zaplatením ceny diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy je Zhotovite
oprávnený uplatnit' si u Objednávatel'a písomnou výzvou úrok z omeškania vo výške určenej v § 1 odst.'
Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

6.2 V prípade omeškania Zhotovitel'a s pinením predmetu zmluvy, je Objednávatel' oprávnený uplatnit' s
u Zhotovitel'a písomnou výzvou nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 10,- € bez DPH za každý a
začatý deň omeškania až do riadneho spinenia predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel' zodpovedá len z•
omeškanie pinenia, ktoré spôsobil sám alebo osoby, ktoré pinením predmetu zmluvy poveril.

6.3 Zhotovitel' má právo dočasne prerušit' pinenie predmetu zmluvy v prípadoch nepinenia si zmluvnýct
záväzkov zo strany Objednávatel'a. Zhotovitel' je povinný v pinení predmetu zmluvy pokračovat' pc
odpadnutí prekážky na strane Objednávatel'a.
6.4

Táto zmluva nezakladá povinnost' oprávnenej strany vyžadovat' od druhej strany zaplatenie sankcií. Sumái
všetkých sankcií uplatnených voči niektorej zmluvnej strane nesmie presiahnut' sumu 300,- € bez DPH.

7. Vady diela
7.1

Objednávatel' je oprávnený uplatnit' reklamácie na dodaný predmet zmluvy len písomným spôsobom.

7.2

Zodpovednost' Zhotovitera za vady diela a nároky Objednávatel'a z vád diela sa spravujú ustanoveniam
§ 560 a nasledujúcimi Obchodného zákonníka.

7.3

Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia Objednávatel'om aj v prípade, ak se
vady ukážu kedykol'vek po prevzatí diela Objednávatel'om.

8. Povinnosti Objednávatel'a a Zhotovitel'a
8.1

Objednávatel' poskytne Zhotovitel'ovi všetky potrebné podklady pre vyhotovenie predmetu zmluvy
s aktívnou spoluprácou počas vykonávania vstupného auditu a rizikovej analýzy.

8.2

Objednávatel' sa zaväzuje poskytnút' Zhotovitel'ovi riadnu a bezodkladnú súčinnost' pre potreby pinenia
predmetu tejto zmluvy a to v potrebnom rozsahu. Pre účel školenia v zmysle bodu 2.3 tejto zmluvy je
Objednávatel' povinný zorganizovat' všetky oprávnené osoby a poskytnút' primerané technické prostriedky
a priestory. Školenie oprávnených osôb by malo byt' vykonávané v pravidelných intervaloch raz ročne.

8.3 Objednávatel' zabezpečí účast' osoby oprávnenej k d'alšiemu konaniu podl'a tejto zmluvy, najma
k preberaniu predmetu zmluvy. Objednávatel' je povinný riadne zhotovený predmet zmluvy riadne prevziat
a písomne potvrdit' jeho prevzatie.

8.4 Ak zistí Zhotovitel', že časové alebo obsahové pinenie zmluvy je ohrozené, je povinný o tom ihned
informovat' Objednávatel'a spolu s uvedením návrhu nového termínu ukončenia diela alebo návrhu zmeny
jeho obsahu.
8.5

Zhotovitel' je povinný vykonat' dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase.

8.6

Zhotovitel' je povinný pri pinení predmetu zmluvy postupovat' s odbornou starostlivost'ou a v súlade sc
všetkými príslušnými právnymi predpismi tak, aby sa dosiahol výsledok činnosti určený v zmluve.

8.7

Výsledok činnosti, ktorá je predmetom diela podl'a tejto zmluvy nie je Zhotoviter oprávnený poskytnút
akejkol'vek inej osobe než Objednávatel'ovi. Túto povinnosť Zhotovitel' nemá len v prípade, že ho od nej
oslobodí súd alebo iný orgán štátnej či verejnej moci.

9. Ďalšie dojednania, záväzky Zhotovitel'a
9.1

Zhotovitel' poskytne bezodplatne Objednávatel'ovi počas jedného roka po zavedení GDPR podporu,
neobmedzený počet telefonických a e-mailových dopytov Objednávatel'a pre účely poskytnutia podpory
ohl'adne ochrany osobných údajov a prístup do Internetového fóra osobneudaje.somi.sk.

9.2 Zhotovitel' sa zaväzuje pre Objednávatel'a, na základe objednávky alebo dodatku ku zmluve, poskytovat
podporu v zmysle bodu 9.1 aj po d'alšie obdobie v cene 100,- € bez DPH na jeden rok.
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9.3 Zhotovitel' poskytne Objednávatel'ovi, na základe objednávky, podporu vo forme asistencie
Objednávatel'a v prípade kontroly ohl'adne ochrany osobných údajov v trvaní jedného pracovného dň
(Štandardne troch hodín) v cene 180,- € bez DPH. Súčast'ou asistencie ja aj konzultácia záverov kontrol
a vyjadrení k týmto záverom. Konzultácia záverov kontroly a vyjadrení k týmto záverom bez účasti
kontrole je v cene 90,- € bez DPH za každý konzultovaný nález kontroly.
9.4

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávatel'a, na základe objednávky alebo dodatku k tejto zmluve, vykonáva
kontrolný audit, kontrolu dodržiavania súladu s GDPR, v jednoročných intervaloch v cene 300,- € bez DF>
za kontrolu. Kontrola obsahuje kontrolný audit a výsledkom kontroly je zápis z kontroly.

9.5

Zhotovitel' sa zaväzuje pre Objednávatel'a, na základe objednávky alebo dodatku k tejto zmluve, vykonáva
funkciu zodpovednej osoby (DPO) v cene 50,- € bez DPH mesačne. V cene za DPO je aj podpon
v zmysle bodu 9.2, zastupovanie v prípade kontroly v zmysle bodu 9.3 a kontrola, kontrolný audit, v zmysh
bodu 9.4.

9.6 Zhotovitel' sa zaväzuje pre Objednávatel'a, na základe objednávky alebo dodatku k tejto zmluve, vykona
posúdenie vplyvu spracovania osobných údajov aj nad rámec zákonom stanoveného účelu v cene 150,bez DPH za jeden informačný systém.
9.7

Prepravné náklady v sadzbe 0,40 € bez DPH / km nie sú v cene vyššie ponúkaných služieb.

10. Odstúpenie od zmluvy

10.1 Zhotovitel' je oprávnený odstúpit' od tejto zmluvy, ak je Objednávatel' s pinením podl'a bodu 8.1 tejto zmluv
v omeškaní viac ako 30 dní oproti dohodnutému termínu, alebo podstatne porušuje povinnosti vyplývajúc(
z tejto zmluvy a k náprave nedôjde ani po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty, ktorú je Zhotovite
povinný Objednávatel'ovi poskytnút' v písomnom upozornení.

10.2 Objednávatel' je oprávnený odstúpit' od tejto zmluvy, ak je Zhotovitel' v omeškaní s riadnym vykonaním
odovzdaním predmetu zmluvy viac ako 30 dní, alebo podstatne porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvj
a k náprave nedôjde ani po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty, ktorú je Objednávatel' povinnj
Zhotovitel'ovi poskytnút' v písomnom upozornení.

10.3 Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedat', ak sa pre ňu stalo pinenie zmluvnýclpovinností celkom nemožným z dôvodov, ktoré nemohla ovplyvnit'. V takomto prípade je výpovedná lehote
stanovená na dva mesiace počnúc prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bole
výpoveď doručená druhej strane. Vypovedať zmluvu môže Objednávatel' aj bez udania dôvodu a tc
s trojmesačnou výpovednou lehotou. Plnenia zmluvy, ktoré vznikli pred obdržaním výpovede sú zmluvné
strany povinné riadne vykonat' tak, ako je to v zmluve uvedené.

10.4 Ak zmluva zanikne na podnet Objednávatel'a, Objednávatel' uhradí Zhotovitel'ovi náklady, ktoré tentc
preukázatel'ne a účelne vynaložil pri pinení predmetu zmluvy. Zhotovitel' je povinný v tomto prípadE
odovzdat' Objednávateľovi výsledky svojej činnosti vzt'ahujúce sa k predmetu pinenia vrátane podkladov
ktoré prevzal od Objednávatel'a na účely pinenia zmluvy.
11. Záverečné ustanovenia

11.1 Vzt'ahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniam
Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

11.2 Zmluva je platná odo dňa podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvu je možné rozšírit' písomným
dodatkami, objednávkami, o d'alšie činnosti súvisiace so zavedením a správou GDPR a ochranoL
osobných údajov, predovšetkým o školenia, podporu, kontrolný audit a o vykonávanie funkcie zodpovedne,
osoby ako aj o asistenciu pri kontrole a prípravu podkladov pre kontrolu.

11.3 Táto zmluva nadobúda účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídIE
Objednávatel'a v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súladE
s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

11.4 Zhotovitel' berie na vedomie, že Objednávatel' je povinnou osobou podľa zák. č. 211/2000 Z. z
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a súhlasí so zverejnenírr
a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.

11.5 Zhotovitel' preberá zodpovednost' za to, že predmet zmluvy bude vyhotovený bez porušenia autorskýclpráv, duševného vlastníctva či iných práv tretích osôb.

11.6 Neplatnost' alebo neúčinnost' niektorého z ustanovení zmluvy nemá za následok neplatnost' alebc
neúčinnost' jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú v takom prípade nahradit' neplatné alebc
neúčinné ustanovenie novým, ktoré bude najbližšie pôvodnému zámeru alebo úmyslu zmluvných strán
Ustanovenia, ktoré sú ovplyvnené ustanoveniami, ktoré sa stali neplatnými či neúčinnými, treba vykladat
tak, aby bol zachovaný póvodný zmysel a účel dotknutých ustanovení, ak zmluva neustanovuje inak.
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11.7 Akékol'vek zmeny a dopinky k zmluve budú urobené formou písomných dodatkov s podpisom oboch strán.
11.8 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch rovnakej platnosti, z ktorých Objednávatel' dostane dve vyhotoveni
a Zhotovitel' jedno vyhotovenie.

11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a nápadne nevýhodnýc
podmienok alebo v omyle, jej obsahu porozumeli a na znak svojho súhlasu s jej znením ju potvrdzujL
podpismi oprávnených zástupcov.

V Banskej Bystrici, dňa : 1 9. MAR. 2010
sy
akciová spok

_azovr-

\k14 67 C ,^
41 432
..>K20200 323
1::á

, istems a.s.
Ing. Miroslav Maliniak
predseda predstavenstva

V Bratislave, dňa

(2,3

•/.0/cť

Materská škoia
Plickova 16
831 06 Bratislava
Materská škôlka
Mgr. Anna Grancová
riaditel'ka škôlky
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